
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' ORAŞUL BUFTEA 
CONSILIUL LOCAL 

Piata Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 , 
E-mail: contact@primariabuftea. ro 

Web: www rimariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR. 28 
Din 14 Martie 2013 

privind aprobarea modificării bugetului şi a cheltuielilor aferente 
proiectelor individuale din cadrul Programului Operaţional Regional 

2007- 2013 Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
poli urbani de creştere Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri 

integrate de dezvoltare urbană 

Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al Serviciului de Achiziţii Publice ş i Investiţii; 

• Adresele Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov nr. 2389/11 .03.2016 ; 
2071/28.02.2013; 2072/28.02.2013 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe şi al Comisiei Juridice şi de Disciplină ; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 21/25.02.201 O 
• Hotărârea Consiliului local nr. 50/09.06.201 O; 
• Hotărârea Consiliului local nr. 60/05.08.2011 ; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin . (9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată , cu modificările şi completări le ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin . (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificări le şi completări le ulterioare, 
Consiliu/local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se a probă modificarea bugetului şi a cheltuielilor aferente proiectelor individuale 
din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Pri oritară 1- Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 -
Planuri integrate de dezvoltare urbană, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 

Art.2. Se împuterniceşte domnul Pistol Gheorghe - primarul oraşului Buftea pentru a 
semna actul aditional la Acordul de Parteneriat încheiat cu Consiliul Judetean Ilfov. . ' 

Art.3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, şi Instituţiei Prefectului judeţulu i 

Ilfov. 

Contrasemnează 
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